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Stichting Vrienden van het Kerkgebouw Klarenbeek  

 

 

Beleidsplan mei 2021. 

 
Inleiding 
 
De Parochie van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming is rond 1855 ontstaan. Op aandringen bij de Troon door 
dhr. Jan Richard Krepel werd in 1848 toestemming verleend voor het bouwen van een kerk voor de katholieken en 
in 1855 werd de eerste pastoor benoemd door de bisschop van Utrecht.  
De parochie Klarenbeek kent een rijk verleden; er werden op initiatief van de parochie diverse verenigingen en 
groeperingen opgericht. Ook kan de geloofsgemeenschap trots zijn op de vele priesters en kloosterlingen die deze 
heeft voortgebracht.  
Echter door de terugloop van het aantal kerkgangers in die tijd en de vermindering aan financiële bijdragen zag 
het parochiebestuur van de Franciscus en Clara zich genoodzaakt in 2014 de locatieraad van de Onze Lieve Vrouw 
Tenhemelopneming mee te delen dat de kerk gesloten moest worden.  
In oktober 2015 heeft de laatste eucharistieviering plaatsgevonden, waarna onttrekking aan de eredienst zijn 
beslag heeft gekregen.  
  
Voor de hele gemeenschap was het besluit van het parochiebestuur een grote klap.  Men vond dat het kerkgebouw, 
dat overigens in uitstekende staat van onderhoud was, voor de gemeenschap, c.q. voor het hele dorp behouden 
moest blijven.  
Er werd een werkgroep in het leven geroepen die onderzoek deed naar de bereidwilligheid van de inwoners van 
Klarenbeek om gelden toe te zeggen voor de aankoop van het kerkgebouw en te doneren voor de exploitatie.  
Al spoedig bleek dat een zeer groot deel van de inwoners van Klarenbeek van alle gezindten bereid was financieel 
bij te dragen.  
Dit alles heeft ertoe geleid dat de Stichting Vrienden van het Kerkgebouw Klarenbeek in het leven is geroepen op 
15 oktober 2015. 
 

Doelstellingen   
 
De Stichting heeft ten doel:  
- De levende gemeenschap van Klarenbeek in stand te houden en verder te ontwikkelen op maatschappelijk, 

sociaal en cultureel gebied;  
- Het verrichten van alle handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 

bevorderlijk kunnen zijn.  
  

Onze missie 

Wij willen Het Boshuis als cultureel erfgoed voor ons dorp in stand houden en een centrum doen zijn voor vele 
activiteiten op cultureel en sociaal terrein voor alle inwoners van ons dorp, van jong tot oud.  
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Onze visie  

- We zijn een gastvrije organisatie  
- Het Boshuis biedt accommodatie voor diverse activiteiten op maatschappelijk en cultureel gebied 
- Het Boshuis is de ontmoetingsplaats ten behoeve van uitvaarten naar de beide naastgelegen   

begraafplaatsen 
- Het Boshuis is een complementaire accommodatie voor de reeds bestaande in ons dorp. We willen 

elkaar graag versterken en niet beconcurreren  
- We zijn een commerciële organisatie zonder winstoogmerk  
- We werken in ons dorp samen met zowel commerciële als niet-commerciële partijen 

 Realisatie doelstellingen:  

- Het organiseren van themabijeenkomsten op het gebied van geloof en onderwijs  
- Het houden van oecumenische bijeenkomsten  
- Accommodatie bieden voor rouwdiensten, condoleancebijeenkomsten  
- Het bieden van een familiekamer voor nabestaanden van overledenen  
- Het organiseren van concerten  
- Het organiseren van toneeluitvoeringen  
- Het houden van exposities  
- Accommodatie bieden voor initiatieven vanuit de gemeenschap Klarenbeek en omgeving  
 
Samenstelling bestuur per 1-1-2021: 
  
Dhr. F.H.J. Ganzevles, voorzitter.  
Dhr. L.T.M. Brouwer, penningmeester.  
Mevr. G.H.M. Peeters-Franken, secretaris. 
Dhr. J.R.B.W. Krepel, lid.  
Dhr. R.M. Plante, lid.  
Mevr. Y.J.M. Buitenhuis-Timmer, lid.  
Dhr. M.J. Verheul, lid.  
  

Kamer van Koophandel. 
 
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 63388021. 
 

ANBI 
Per 1 januari 2015 wordt de stichting aangemerkt als een algemeen nut beoogde instelling onder  
RSIN-nummer: 8551 85 788 
 

Naamgeving gebouw. 
Het gebouw heeft de naam “Het Boshuis” gekregen.  
 

Beheer  
Het beheer is in handen van vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor de agenda, externe contacten 
i.v.m. verhuur en de accommodatie zelf. 
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Financiën  

Het financiële beheer berust bij de penningmeester. Hij draagt zorg voor een nauwkeurige registratie 
van alle inkomende en uitgaande gelden, alsmede een goede documentatie daarvan. Hij stelt ook 
jaarlijks een begroting op en doet elk kwartaal verslag aan het bestuur.  
Een extern bureau stelt jaarlijks het financiële verslag samen, dat na goedkeuring door het bestuur op 
de website van de stichting wordt gepubliceerd.  

Donateurs dragen jaarlijks voor een deel bij aan de exploitatie van Het Boshuis. Verhuur voor activiteiten 
zal de begroting sluitend maken.  

Werkgroepen. 
 
Onder het bestuur vallen een aantal werkgroepen, t.w.: 
- Werkgroep beheer, bestaande uit 2 beheerders die verantwoordelijk zijn voor de agenda, de externe 

contacten i.v.m. verhuur. Zij zijn in wezen het dagelijks gezicht van "Het Boshuis” naar de huurders en de 
gebruikers en dragen zorg dat alles in goede banen wordt geleid vallend onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur 

- Werkgroep onderhoud, bestaande uit een tiental vrijwilligers die zorgen voor het klein onderhoud in en 
rondom het gebouw. Zij verrichten deze werkzaamheden hoofdzakelijk wekelijks op dinsdagmorgen 

- Werkgroep schoonmaak, bestaande uit een drietal vrijwilligers die op verzoek van de beheerders of op eigen 
initiatief de ruimtes in het gebouw schoonmaken 

- Werkgroep bloemversiering, bestaande uit een tweetal vrijwilligers die zorgdragen voor aankleding van het 
gebouw tijdens evenementen en andere activiteiten 

- Werkgroep catering, bestaande uit vrijwilligers die zorgen voor de catering tijdens evenementen van diverse 
aard 

- Werkgroep evenementen, bestaande uit een viertal vrijwilligers die evenementen bedenken en gevraagd of 
ongevraagd voorleggen aan het bestuur 
 

 
Huidige situatie per mei 2020 
 
Sinds de uitbraak van de corona pandemie zijn de activiteiten zo goed als stilgevallen en teren we sterk 
in op onze liquiditeit. De enige vorm van inkomen zijn gelukkig nog de bijdragen uit donaties; giften; het 
verhuren van de familiekamer en de verhuur van zaal “De Kastanje” voor condoleances en uitvaarten. 
 
 
Activiteiten en plannen voor de komende periode. 
 
- Na toestemming van de overheid herstart van alle verhuur zoals uitvoeringen, huwelijken, 

evenementen etc. zoals in de doelstelling omschreven 
- Wat betreft investeringen richten we ons vooral op de duurzaamheid van ons gebouw. We zijn 

drukdoende om hiervoor offertes op te vragen voor buitenzonwering bij de familiekamer; de juiste 
airco voor de warme zomers in de familiekamer 

- Onderzoek naar het terugbrengen van de kosten van energie voor het voormalig kerkgedeelte 
- Het werven van nieuwe en jonge bestuursleden 
- Het opstellen van een huishoudelijk reglement 
- Het onder de aandacht brengen van “Het Boshuis” bij de nieuwe inwoners van Klarenbeek 
- Het werven van nieuwe donateurs 
- Het bedenken van nieuwe activiteiten vallend onder onze doelstelling 
- Samenwerking met Landgoed Klarenbeek voor organisatie van evenementen 


